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The Islamic Doctrine Viewpoint
 on the Advertisement of Salesperson

 (Producer/Distributer) Using Modern Tools

Abstract
Advertisement through modern tools means the advocation and use of some tools that enables the consumer 
(anywhere) to get the goods he wants. Among these tools, we mention: television, radio, fax, telex.., in addition 
to the guiding notebooks that can be bought at a national level or be sent from and toward other countries (at 
an international level). Advertisement can include other tools, mainly newspapers, catalogues, video-show or 
electronical emails.
In fact and with reference to Islamic doctrine, muslims judged it legal for a salesperson being a producer or 
a distributer to advertise a product using one of the already mentioned tools. In such a case, it is crucial for 
the salesperson to make the consumer aware of all the main characteristics of the product. He should first and 
foremost be honest and trustful, showing any disadvantage of the product if it exists. In so doing, he should 
avoid betrayals and lies or any other illegal behavior as a way to attract the consumer’s attention to the product.
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ملخص

الوسائل احلديثة يعين كل وسيلة متكن املستهلك خارج األماكن اليت اعتاد أن يطلب فيها السلع واخلدمات بطلب  اإلعالم بواسطة 
سلعة أو حتقيق خدمة. ويعد من هذه الوسائل على وجه اخلصوص، التلفزيون، الراديو، والتليفون والتلكس والفاكس، كما يدخل 
فيها أيضا الكتيبات املطبوعة واليت تباع حمليا أو ترسل من اخلارج أو إىل اخلارج، وكذا اإلعالن يف الصحف والكتالوجات وعرض 
املنتجات على شرائط فيديو أو بالربيد اإللكرتوني، ومل جيد فقهاء املسلمني مانعا بأن يقوم البائع منتجا كان أو موزعا باإلعالم بواسطة 
هاته الوسائل. حبيث يقوم بإعالم املشرتي عن املميزات األساسية للمنتج، صادقا يف بيان أوصافه، مظهرا العيب فيه إن وجد، مبتعدا 
عن التغرير املنهي عنه، وذلك بالتحايل على املستهلكني بالكذب أو اخلديعة أو الطرق اخلفية واملوهمة كي يدفعهم إىل التعاقد ظانني 

أن ذلك مصلحتهم.

الكلمات الدالة: اإلعالم – البائع – الوسائل احلديثة – الفقه اإلسالمي
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د. إبراهيم عماري

مقدمة

اإلرادة،  عن  التعبري  طرق  حول  كثرية  مفاهيم  تغريت 
واملؤثرات يف تكوين الرضا يف العقود بصفة عامة، نظرا لبزوغ 
املستحدثة،  املفاهيم  من  جمموعة  فيه  تتفاعل  جديد  عصر 
اليت تفرض سيطرتها على واقع حياتنا بكل جوانبها، فعصر 
احلياة  منط  على  قويا  تأثريا  أثر  نعيشه  الذي  املعلوماتية 
وباألخص  املعامالت،  كل  على  بظالله  وألقى  اإلنسانية، 
التكنولوجيا  وسائل  تقدم  على  ترتب  إذ  التجارية،  املعامالت 
ظهور تطور كبري يف طرق اإلعالم وتوزيع املنتجات، ووسائل 

الدعاية والرتويج هلا.
وسيلة  كل  يعين  احلديثة  الوسائل  بواسطة  اإلعالم  فتعبري 
فيها  يطلب  أن  اعتاد  اليت  األماكن  خارج  املستهلك  متكن 
السلع واخلدمات بطلب سلعة أو حتقيق خدمة. ويعد من هذه 
الوسائل على وجه اخلصوص، التلفزيون، الراديو، والتليفون 
والتلكس والفاكس، كما يدخل فيها أيضا الكتيبات املطبوعة 
أو إىل اخلارج، وكذا  أو ترسل من اخلارج  تباع حمليا  واليت 
على  املنتجات  وعرض  والكتالوجات  الصحف  يف  اإلعالن 

شرائط فيديو أو بالربيد اإللكرتوني.
ولقد كانت الوسائل التقليدية يف البيع تتم عن طريق رؤية 
املبيع أو وصفه مشافهة، أو عن طريق إيفاد رسول ينقل إرادة 
إذا  إليه  يصل  كتاب  طريق  عن  أو  إليه،  املرسل  إىل  املرسل 
توزع  خاصة  نشرات  أو  املراسلة،  طريق  عن  يتم  البيع  كان 

على األفراد، أو إرسال نشرات للدعاية واإلعالن إىل العمالء.
أننا  والسبب  البصر،  ملح  يف  يتم  االتصال  فأصبح  اليوم  أما 
نعيش عصر املعلومات أو ما يسمى » بعصر تفجري املعلومات« 
، حيث أصبح   )1( املعلومات«  »ثورة  أو  املعلومات«   »فيضان  أو   ،
بعد  عن  لالتصال  احلديثة  الوسائل  عرب  يتم  االتصال 
والربيد  والكمبيوتر،  والتلفزيون  والفاكس  كالتلكس 

اإللكرتوني وغريها)2(.
وسنحاول يف هذا البحث بيان الوسائل احلديثة لإلعالم سواء 
طريق  عن  اإلعالن  بواسطة  أو  التجارية  الدعايات  بواسطة 
وسائل االتصال احلديثة و موقف الفقه اإلسالمي من اإلعالم 

بهذه الوسائل والضوابط الشرعية اليت حتكمها.

املبحث األول :  الوسائل احلديثة لإلعالم

من  كان  متنوعة،  وسلع  عظيمة  صناعات  العامل  شهد  لقد 
نتائج ذلك كثرة الدعايات من الشركات واملصانع ملنتجاتهم 
ُوجدت  تنتجه  وما  املصانع  كثرة  وبسبب  بضائعهم،  لرتويج 
على  تأثريها  وكيفية  الدعاية  فن  يف  متخصصة  شركات 
اهتمام  جذب  يف  تأثري  هلا  الدعاية  أن  خيفى  ال  فمما  الناس، 
يؤدي  مما  لشرائها،  وإغرائهم  عنها،  املعلن  السلع  على  الناس 
إىل ترويج البضائع وإنفاقها، فكلما زاد حجم الدعاية كلما 

املعلن  السلع والبضائع  الناس لتلك  رافقه زيادة يف استهالك 
عنها.

ترويج  يف  الدعايات  أهمية  الكربى  الشركات  أدركت  ولقد 
السلع، لذا فهي تشرتط على وكالئها يف البلدان املختلفة أن 
يقوموا بنشر دعاية ملنتجاتهم يف خمتلف وسائل اإلعالم من 
إىل  الشركات  عمدت بعض  ورمبا  وتلفزة وصحيفة،  إذاعة 
تكون مهمتها فقط  ما  بلد  أو مؤسسات يف  توكيل أشخاص 
املوجودة  التجارية  واحملالت  الشركات  بني  الصفقات  عقد 
بإغراء  الوكيل  فيقوم  املوكل،  املصنع  وبني  الوكيل  بلد  يف 
طريق  عن  التجارية  واحملالت  الشركات  اهتمام  وجذب 
التفاوض ومدح سلعة املوكل وأهميتها ومواصفاتها، فتتأثر 
ومدحه  الوكيل  بإغراء  التجارية  واحملالت  الشركات  تلك 
وإطرائه، فتدخل يف صفقات جتارية رمبا تربح ورمبا ختسر 

فيه بسبب تلك الدعاية اليت قام بها الوكيل أو موكله)3(.
وأساليب  طرق  إىل  واملوزعون  املنتجون  يلجأ  ذلك  أجل  من 
أو  مشروعاتهم  تسويق  بهدف  املختلفة،  اإلعالن  وسائل  يف 

منتجاتهم، وتتمثل هذه الوسائل واألساليب فيما يلي:

املطلب األول :  الدعايات التجارية:

تعرف الدعاية التجارية بأنها: » األداة اليت حتمل التاجر إىل 
مجهور املستهلكني »)4(. 

الذي  التجاري  لإلعالن  »صورة  بكونها:  بعضهم  وعرفها 
يصل فيه املعلن إىل أقصى احلدود يف ترويج وتسويق السلع 
واخلدمات، وتؤثر يف اجلمهور بطريق املنطق واإلقناع، ويكون 

حملها شيء مادي منتج أو خدمة ما« )5(.
بيد أنه ال ميكن التسليم بهذا القول، فاإلعالن هو الذي ميكن 
أن يكون صورة من صور الدعاية التجارية؛ ألن الدعاية أمشل 
من حيث الطرق املستعملة اليت قد تتعدد، ومنها اإلعالن عن 
طريق وسائل تتسم بالعمومية أكثر من بعض وسائل الدعاية 

األخرى اليت يكون أثرها حمدودا كإعالنات الطرق مثال.
على أية حال فإنه يف الواقع يتم استعمال اللفظني كمرتادفني، 
األكثر  اإلعالن  وسائل  فيها  تستعمل  ما  ملنتج  فالدعاية 
شيوعا، وأما اإلعالن عن منتج ما، فهو يؤدي إىل الدعاية له يف 
املستهلكني كي يقدموا على شرائه. وعلى ذلك يكون  وسط 

بني املصطلحني عموم وخصوص)6(.
املستهلكني  مجهور  أذهان  بتهيئة  تقوم  التجارية  والدعاية 
على  الحقة  الدعاية  تكون  وقد  واخلدمات.  السلع  الستقبال 
واحلفاظ  املستهلك،  رضا  على  التأكيد  بهدف  البيع،  عملية 

لديه على أمساء السلع واخلدمات؛ ليعود لشرائها من جديد.
أو عمل من  » كل سلوك  التجارية يف  الدعاية  تتمثل  وبذلك 

شأنه اجتذاب اجلمهور ولفت انتباهه« )7(.
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إىل  الناس  انتباه  جلذب  ُتفعل  اليت  اإلجراءات  كل   « هي  أو 
أو  املعلومات  أو  عنها  األخبار  نشر  طريق  عن  تاجر  أو  سلعة، 

التقارير، ويكون ذلك بدون أجر مقابل« )8(. 
فمدلول الدعاية يشمل كل إخبار يتعلق باملنتج أو اخلدمة، أيا 
كانت أداة هذا اإلخبار. فالدعاية التجارية كل شكل من أشكال 
أو  أو احلريف  الصناعي  أو  التجاري  النشاط  االتصال يف جمال 
جلمهور  واخلدمات  املنتجات  وتقديم  تشجيع  بهدف  املهين، 
وااللتزامات  احلقوق  حيث  من  بها  والتعريف  املستهلكني، 

الناشئة عنها)9(.
الوسائل  الدعاية لإلعالن وغريها من  وهذا ما يعضد مشولية 
على  تقتصر  ال  واليت  عامة،  بصفة  الدعاية  يف  تستخدم  اليت 
ومميزاته  خصائصه  توضح  بل  فقط،  للسلع  الرتويج  عملية 
أن  ميكن  فإنه  لذلك  بالشراء.  إقناعه  على  وتعمل  للمستهلك، 
تتم عملية البيع بواسطة الدعاية فقط، كما هو احلال يف بيوع 
املراسلة أو البيع بالكتالوج، حيث تتم عملية البيع ذاته بدون أداة 

إعالنية، فهناك ضرورة للتميز بني الدعاية واإلعالن)10(.

البيع بواسطة الكتالوج ) البيع بواسطة الدعاية فقط ( 

املبيعات  لوصف  كوسيلة  الكتالوج  يستخدم  حقيقته:  أوال- 
وعرضها للبيع يف التعاقد بطريق املراسلة حيث يتم البيع بني 
بينهما  جيعل  واحد  جملس  فيه  املتعاقدين  جيمع  وال  غائبني، 
بني  تفصل  زمنية  فرتة  هناك  تكون  حبيث  مباشرا،  اتصاال 

صدور القبول وعلم املوجب به)11(.
بيانات  الكتالوج شكل ورقي كتابي، فيحتوي على  يتخذ  وقد 
يكون  وقد  للبيع،  املعروضة  للسلع  ورسومات  وصور  مكتوبة 
يف صورة شرائط فيديو موزعة ميكن االطالع عليها بواسطة 
جهاز التلفزة أو احلاسب اآللي، وهو ما يعرف بالكتالوج السمعي 
يف  انتشارا  أكثر  وهو  املتحركة  الصور  كتالوج  أو  البصري 

الوقت احلالي)12(.	
املتبايعني  بني  واالتصال  التعاقد  وسيلة  الكتالوج  ويعترب 
مواصفاتها  ويبني  مبيعاته  البائع  فيه  يعرض  حيث  باملراسلة، 
الشراء  األخري  هذا  قبل  فإذا  العميل،  إىل  يرسله  ثم  وأمثانها، 
الفقه  يف  التعاقد  هذا  ويقابل  العقد،  ثم  بذلك  البائع  وأعلم 

اإلسالمي البيع الربنامج الذي مر معنا من قبل.
يقوم  املبيع:   حبقيقة  املشرتي  إعالم  يف  الكتالوج  دور  ثانيا- 
السلع  حبقيقة  املستهلكني  إعالم  يف  هام  بدور  الكتالوج 
الكتالوج  يف  يدرج  بأن  باملراسلة  البائع  يلتزم  حيث  واملنتجات، 
املستهلك من  اليت متكن  واملعلومات اجلوهرية  البيانات  كافة 
االرتباط بالعقد عن معرفة كافية حبقيقة السلعة وشروط 
واملواصفات  البيانات  كانت  إذا  إال  ذلك  يتحقق  وال  التعاقد، 
املدرجة يف الكتالوج كاملة وواضحة وحمددة، دون غموض أو 
إبهام)13(، وجيب أن يكون اإلعالم املقدم من البائع كافيا حبيث 
بالرسم  التصويري  والوصف  الدقيقة،  العبارات  فيه  يستخدم 

والصور ملا له من أهمية كبرية يف إيضاح حقيقة السلعة)14(.
املشرتي  غلط  إىل  باإلعالم  بالتزامه  البائع  إخالل  ويؤدي 
نقابة  ألزمت  ولذلك  املبيعة،  السلعة  وحقيقة  مضمون  يف 
مؤسسات البيع باملراسلة، األعضاء التابعني هلا بتقديم معلومات 
حقيقة  وتبني  الكتالوج  يف  تدرج  حقيقية  وبيانات  موضوعية 
املكونات  حيث  من  عناصره  كافة  يف  املبيع  املنتج  أو  السلعة 
والكيفية والنوعية والكمية، وجتب أن تكون الصور والرسومات 
السلعة  حلقيقة  بأمانة  وناقلة  مصورة  الكتالوج  يف  املوجودة 

املعروضة للبيع، فيأتي العرض واضحا ودقيقا وكامال)15(.
السلع  من  املستجدات  عن  االستعالم  املشرتي  ويستطيع 
واملنتجات، والتعرف على األشياء اليت تليب حاجته يف الشراء من 

خالل االطالع عل الكتالوج.
وبذلك يعترب الكتالوج وسيلة كافية لإلعالم مبا يتضمنه من 
وطرق  وتركيباتها  وخصائصها،  املبيعة  للسلعة  دقيق  وصف 
استعماهلا ومثنها وطرق دفع الثمن، وشروط البيع وضمان ما 

بعد البيع، وغريها من البيانات اهلامة)16(. 
الفقه  يف  بالربنامج  البيع  به  يقوم  الذي  الدور  نفس  وهو 
ومقداره  وصنفه  ونوعه  املبيع  بأوصاف  اإلعالم  يف  اإلسالمي 
فيه  البائع  يكتب  كما  البيع،  من  وحدة  كل  ومثن  وعدده، 
بها  املشرتي  إلعالم  بالرسم  يبينها  أو  بالعبارة  املبيع  أوصاف 

وإمتام الشراء على تلك الصفة.
إال أن الربنامج يف الفقه اإلسالمي ال يستخدم فقط يف التعاقد 
الكتالوج،  الغائبني باملراسلة عن بعد مثلما حيدث عادة يف  بني 
بل جيوز استخدامه أيضا يف التعاقد بني احلاضرين للضرورة، 
إذا كانت السلعة غائبة عن البصر، كما لو كانت داخل العدل 
أو الصندوق وكان يف فتحه ضررا ومشقة على البائع، فأقيمت 

الصفة مقام الرؤية.
والذي ينبغي التنبيه إليه كذلك أن البيع بالربنامج يف الفقه 
املوضوعية  واملعلومات  األوصاف  بيان  على  يقتصر  اإلسالمي 
عن املبيع، أما الكتالوج فيجمع بني خاصييت اإلعالم واإلعالن؛ 
على  وحثه  العميل  جذب  على  تعمل  إعالن  وسيلة  يعترب  إذ 
ألسعار  وختفيض  وصور  ألوان  من  فيه  يستخدم  مبا  الشراء، 
اجلاذبية  عنصر  على  الكتالوج  يشمل  وبذلك  املبيعات،  بعض 

باإلضافة إىل ما يدرج فيه من بيانات ومعلومات موضوعية. 
– كالكتالوج  بالكوبون  يسمى  ما  باملراسلة  البيع  صور  ومن 
– وهو ما ينشر يف الصحف واجملالت متضمنا جمموعة من 
البيانات اليت تسهم يف إعالم العمالء حبقيقة السلع واملنتجات 

اليت يرغبون يف شرائها)17(.

املطلب الثاني: اإلعالن بواسطة وسائل االتصال احلديثة 

لقد اختذ اإلعالن عن املنتجات بوسائله  حقيقة اإلعالن:  أوال- 

إعالم البائع )املنتج، املوزع( بالوسائل احلديثة وموقف الفقه اإلسالمي منها
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يعد  فلم  متطورا،  شكال  واملرئية  واملسموعة  املقروءة  املختلفة 
وسيلة لتعريف املستهلكني بوجود منتج ما، بل أصبح يتضمن 
أيضا بعض بيانات وخصائص هذا املنتج لتبصري املستهلكني به.

بصفة  لإلعالن  العديدة  التعريفات  خالل  من  يتضح  ما  وهذا 
أو  »إخبار  بأنه:  البعض  به  أميل منها إىل ما عرفه  واليت  عامة 
إعالم جتاري أو مهين القصد منه التعريف مبنتج ما، أو خدمة 
خلق  بهدف  احملاسن  وامتداح  املزايا  إبراز  طريق  عن  معينة، 
هذه  أو  املنتج  هذا  على  اجلمهور  إقبال  إىل  يؤدي  جيد  انطباع 
وسيلة  اإلعالن  كون  التعريف  هذا  أظهر  حيث   .)18( اخلدمة« 

لإلعالم مبنتج ما أو خدمة معينة.   
تأثري  إحداث  يستهدف  الذي  الفن  أو  النشاط  هو  فاإلعالن 
أنه  أو  جتارية،  أهداف  حتقيق  بقصد  اجلمهور  على  نفسي 
جمموعة الوسائل املستخدمة بقصد التعريف مبشروع صناعي 
ينشره  ما  أو هو كل  وترويج منتج معني،  لتسويق  أو جتاري 
التاجر وغريه من املسوقني يف الصحف واإلذاعة والتلفزيون، أو 
نشرات خاصة تعلق على اجلدران، أو توزع على الناس، ويعلن 

فيها ما يراد الرتويج له)19(.
فهو كل ما يستخدمه التاجر حلفز املستهلك من أجل اإلقبال 
على سلعته، إال أن لفظ اإلعالن يف عمومه ال يعرب عن اهلدف 
املقصود املتمثل يف محاية املستهلك من الطرق اليت تهدف إىل 
حيتوي  قد  ألنه  اخلدمة؛  أو  السلعة  اختيار  يف  حبقه  املساس 
والتأثري  وخداعه  املستهلك  تضليل  إىل  يؤدي  ما  اإلعالن 
الدعايات  حكم  يف  نراه  سوف  ما  وهذا  الشرائية،  ميوالته  يف 

اإلعالنية.
 « املستهلك اجلزائري هو  قانون محاية  اإلشهار يف  أو  واإلعالن 
مجيع االقرتاحات أو الدعايات أو البيانات أو العروض أو اإلعالنات 
أن  »كما  بصرية  مسعية  أو  بصرية  إسناد  بواسطة  خدمة  أو 
املستهلك هو كل شخص يقتين بثمن أو جمانا منتوجا أو خدمة، 
معدين لالستعمال الوسطي أو النهائي لسد حاجاته الشخصية أو 

حاجة شخص آخر أو حيوان يتكفل به »)20(.
واإلعالن يف قوانني محاية املستهلك هو اإلعالن الذي يؤدي إىل 
تزويد املستهلك مبعلومات صحيحة ووافية وواضحة، تتناول 
عليها  احلصول  وطرق  اخلدمة  أو  للسلعة  األساسية  البيانات 

واستخدامها.
أما اإلعالن اخلادع، فهو اإلعالن الذي يتم بأية وسيلة كانت، 
ويتناول سلعة أو خدمة، ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا، 
أو أنه مصاغ بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غري 

مباشرة إىل خداع أو تضليل املستهلك، أو التدليس.
الرتويج  باستخدام شخصيات معروفة يف  يكون  فالتضليل قد 
شخصيات  فيها  تستخدم  اليت  السجائر  مثل  معينة،  ملنتوجات 
أو ال تدخن  أنها ال تدخن على اإلطالق  واليت ميكن  معروفة، 
للعالمات  التضليل  حيدث  كما  هلا،  يروج  اليت  السجائر 

املختلفة واليت تضم نفس املنتوج مع اختالف اسم كل منهما 
يف حني أن كال من املنتوجني ينتج طبقا ملواصفات ومقاييس 

حمددة توضع من طرف اجلهة املختصة بذلك.
معينة  عالمة  أو  السم  الرتويج  طريق  عن  التضليل  يكون  أو 
أو  احلروف  بعض  بتغيري  أخرى  عالمة  أو  اسم  مع  تتشابه 
النماذج املتشابهة، واليت ال ميكن للمستهلك معرفتها أو متييزها 
الذي  هذا  لالستهالك،  املعروض  املنتوج  على  اإلطالع  مبجرد 
التنفيذي  املرسوم  8 من  املادة  املشرع اجلزائري ينص يف  جعل 
املنتوجات  بوسم  املتعلق   1990/11/10 يف  املؤرخ   366/90 رقم 
للمادة  طبقا  مينع   « أنه:  على  وعرضها  الغذائية  غري  املنزلية 
3 من القانون رقم 02/89 املؤرخ يف 07 فرباير 1989 واملذكور 
أعاله استعمال أي إشارة أو أي عالمة، أو أي تسمية خيالية، أو 
طريقة للتقويم أو الوسم أو أي أسلوب لإلشهار أو العرض أو 
البيع من شأنها أن تدخل لبسا يف ذهن املستهلك، السيما حول 
العناصر  ومقدار  األساسية،  ونوعيته  وتركيبه  املنتوج  طبيعة 
واألجل  صناعته  وتاريخ  تناوله،  وطريقة  فيه  الضرورية 
مينع  كما  وأصله،  ومقداره  استهالكه،  لصالحية  األقصى 
ذكر أي بيانات بهدف التمييز بشكل تعسفي بني منتوج معني 

ومنتوجات أخرى مماثلة« .
ويستخلص من نص املادة املذكورة أعاله أن اإلعالن واإلشهار 
املضلل أو الرتكيز على االختالفات بني املنتوجات من اجلودة 
أو اخلصائص ممنوع ومعاقب عليه بتطبيق العقوبات املنصوص 

عليها يف قانون رقم 02/89 املؤرخ يف فرباير 1989 )21(. 

اهلائلة  والزيادة  الكبري  الصناعي  التقدم  إزاء  أهميته:  ثانيا- 
وزيادة  األسواق،  واتساع  للبيع  املطروحة  املنتجات  كميات  يف 
املنتجات أهميته  الطلب، فلقد أصبح لإلعالن عن  العرض عن 

البالغة لكل من املنتج واملستهلك على حد سواء.
- فبالنسبة للمنتج: يعترب اإلعالن األداة اليت يستطيع بها توصيل 
من  غريه  مبنتجاته  طريقها  عن  وينافس  اجلمهور  إىل  صوته 
املنتجني، وإال فسوف يسحق من جانب املنافسني األقوياء يف ظل 

سوق اإلنتاج الكبري وأدوات اإلعالن املتطورة)22(.
كما يساهم اآلن يف توفري تكاليف التوزيع حيث يعترب بديال عن 
إيفاد مندوبني للرتويج عند املستهلكني وجتار اجلملة والتجزئة 

وهو أمر فضال عن تكلفته العالية، حمدود األثر عمال)23(.
الوسائل  أحد  يعترب  اإلعالن  فإن  للمستهلك:  وبالنسبة   -
حيث  من  واملنتجات  السلع  عن  املعلومات  منها  يتلقي  اليت 
طريقة استعماهلا وخصائصها اجلوهرية، وما قد ينتج عنها 
تعريف  يف  اهلام  دوره  لإلعالن  فإن  ثم  ومن  خماطر،  من 
احتياجاتهم  على  والتعرف  املنتجات  خبصائص  املستهلكني 
وكيفية إشباعها وتزويدهم مبهارات جديدة ومفيدة، كما 
املنتجات وخفض  االرتفاع مبستوى جودة  يساهم اإلعالن يف 

أسعارها)24(.
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45  -  32



2011  ص                - 36                                                                                                                                األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية. 5 

من  السوق  يف  جديد  هو  مبا  املستهلك  اإلعالن  يعرف  كما 
منتجات وخمرتعات ويعمل على ترسيخ ونشر العادات الطيبة 
والشعر  اجلسم  بنظافة  كالعناية  املستهلكني  مجهور  لدى 

واألسنان)25(. 
التاجر  يستخدمه  ما  كل  هو  اإلعالن  كان  ملا  وسائله:  ثالثا- 
يف  يستخدم  فإنه  السلع،  شراء  على  عموما  املتلقي  حلفز 
اإلعالن الوسائل املسموعة، واملرئية، واملقروءة والرسائل. ولكل 
وسيلة من هذه الوسائل مجهورها الذي يثق فيها، ويتابع املادة 
اإلعالنية اليت تقوم بنشرها، وخيتلف تأثري كل وسيلة منها 

على املتلقي أو املستهلك عموما.

على  الوسائل  هذه  تأثري  على  الضوء  إلقاء  حناول  يلي  وفيما 
املستهلك، على الوجه اآلتي:

التلفزيون واإلذاعة:   -  1

املهنيني  البائعني  على  التعاقد  قبل  باإلعالم  االلتزام  يقوم 
وغريهم من املتخصصني يف عرض املنتجات بقصد بيعها عرب 
والتليفزيون،  كاإلذاعة  والبصرية  السمعية  اإلعالم  وسائل 
فعلية  معلومات  بتقديم  االلتزام  هؤالء  عاتق  على  يقع  حيث 
تبني  أن  وجيب  اهلواء،  على  العرض  إذاعة  عند  وصحيحة 
املعروض،  املنتج  أو  السلعة  وأوصاف  حقيقة  املعلومات  هذه 
على  تظهر  مكتوبة  بيانات  أو  شفوية  معلومات  أكانت  وسواء 
الشاشة، أم صور ومناذج للسلعة توضح مواصفاتها عرب الفيلم 

أو الربنامج املذاع.
ويعد هذا النوع أكثر الوسائل اإلعالنية املفضلة لدى مجهور 
املعلنني التساع املساحة اجلغرافية اليت يغطيها، وقدرته الفذة 
والفائقة على الوصول إىل كافة الشرائح يف اجملتمعات عموما، 
من خالل توظيف مهارات االتصال والعالقات العامة للهيمنة 
اخلدمة  طلب  أو  السلعة  بشراء  وإقناعه  املستهلك  سلوك  على 

اليت يعرضها املعلن. 
ويعترب التلفزيون واإلذاعة من أخطر الوسائل اإلعالمية تأثريا 
على املتلقي، مبا ميلكه من قوة جذب وإقناع بالصوت والصورة، 
وهو  املتلقي  إغراء  إىل  تؤدي  إعالنية  مواد  من  يقدمانه  ومبا 
بصورة  تطور  الراديو  أو  التليفزيون  بواسطة  والبيع  بيته،  يف 
ملموسة، وصادف قبوال من املستهلكني ومن املنتجني على حد 

سواء. 
اإلعالن  يتضمن  التليفزيوني  الربنامج  عرب  السلع  وعرض 
عنها واإلعالم بأوصافها، حيث يتجه هذا الربنامج إىل حتقيق 

هدفني:
إىل  ودفعه  وحتريضه  الرسالة  متلقي  املستهلك  جذب  األول:   
الشراء، وهذا هو العنصر الشخصي أو الذاتي الذي يتطابق مع 

طبيعة اإلعالن.
املوضوعي،  العنصر  وهو  املنتجات.  بأوصاف  اإلعالم  الثاني: 

ويطلق عليه وظيفة اإلعالم يف موضوع اإلعالن.
لاللتزام  طبيعي  تطبيق  نطاق  يكون  بالتليفزيون  والبيع 
فرض  تقتضي  اليت  األسباب  من  العديد  يوجد  حيث  باإلعالم 
عرب  للمبيع  العارض  البائع  عاتق  على  باإلعالم  االلتزام 

التليفزيون. ومن هذه األسباب:
- أن الطرفني املتبايعني ال يكونا حاضرين أحدهما مع اآلخر يف 

مكان التعاقد.
البائع  قبل  من  مادية  حيازة  حماز  يكون  املبيع  الشيء  وأن   -

العارض.
- والعرض يكون مذاعا خالل فرتة قصرية من الزمن، ومل تكن 
العقد  إبرام  املشرتي قبل  أية كتابة مقدمة مسبقا إىل  هناك 

توضح بيانات مواصفات املبيع.
- فضال عن حظر اإلشارة إىل عالمة املنتج املعروض، أو بيان 

اسم وعنوان العارض على اهلواء عند بث الربنامج)26(.

- الصحف:   2
هي كل ما يطبع على الورق، ويتم توزيعها يف مواعيد دورية)27(، 
أو  املشروعات  عن  كاإلعالن  اإلعالنات،  خالهلا  من  وتتم 
املناسب للتسويق وترويج  الوقت  اختيار  املختلفة، مع  البضائع 

السلع واخلدمات حبسب املناسبات.
األنباء  على  فقط  يقتصر  ال  الصحف  تنشره  فيما  والصدق 
املعلومات، بل هو مطلوب فيما تنشره من إعالنات  أو  واألخبار 
وشفافية  إعالنية،  أمانة  إىل  حيتاج  ذلك  يف  واألمر  جتارية. 

مطلقة يف مجيع إعالنات جتارية.
على  تأثريا  اإلعالم  وسائل  أكثر  من  الصحف  وتعترب  هذا 
الوسط املثقف من مجهور املستهلكني، خبالف التليفزيون، فإنه 
واجلذب  اإلغواء  وسائل  من  ميلكه  مبا  أقوى  تأثريه  كان  وإن 
واإلثارة، فإن تأثريه يكون على كل طبقات املستهلكني وكل 
الفئات، لذلك فإن الصحف كثريا ما تتمتع باملصداقية، ولذلك 
فإن التضليل والتدليس يف إعالناتها يكون أشد صعوبة، وال يقع 

يف حبائلها إال الواعون املدركون.

3 - اإلعالنات الثابتة: 

الثابتة،  باإلعالنات  يسمى  ما  لإلعالم  احلديثة  الوسائل  من 
واملثبتة  املعلقة  الضوئية  واأللواح  امللصقات،  بها  ويقصد 
واخلرائط اإلرشادية املضيئة، واجلرائد املضيئة، وغري ذلك من 
الوسائل الضوئية احلديثة اليت متتلئ بها امليادين التجارية يف 

عواصم الدول ويف الشوارع الرئيسة.
وهذا النوع من اإلعالنات ال شك أنه يؤثر يف رغبة املتلقي، فهو 
واسع االنتشار ويوجد يف أماكن العمل أو التسويق، واإلعالن 
يكون متكررا كلما مر به املستهلك، ويتم العرض بشكل جذاب 

وبالشكل احلقيقي اجملسم للسلعة.
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الرسائل اإلعالنية:   -  4

منها  عديدة،  وأشكاال  صورا  اإلعالنات  من  النوع  هذا  يتخذ 
اليومية،  الصحف  مع  توزع  اليت  املطبوعة  األوراق  اخلطابات، 
والكتالوجات،  والكتيبات،  الربيدية  البطاقات  أيضا  ومنها 
التسويق  ومندوبو  والعبوة،  والغالف  التجارية،  واملاركات 
التسويق  بغرض  ابتداعها  يتم  اليت  تلك  ذلك،  وغري  املباشر، 

السلعي)28(.

- اإلنرتنت:   5

السلع  تبادل  خالهلا  من  يتم  اليت  املعاصرة  الوسائل  من 
ما  التجارية،  وغري  التجارية  العقود  إبرام  ويتم  واخلدمات، 
أجهزة  مستخدمي  إىل  تصل  اليت  العنكبوتية،  بالشبكة  يسمى 
الكمبيوتر يف مجيع أحناء العامل، وهي وسيلة للتسويق املباشر 
آلالف الشركات التجارية يف كل دول العامل، حيث تقوم هذه 
الشركات بعرض منتجاتها، والوصول إىل املستهلكني مباشرة، 
الربيد  استخدام  ويتم  إليها،  الوصول  يصعب  أماكن  ويف  بل 
اإللكرتوني حاليا يف التسويق للسلع واخلدمات، والتعرف على 

حاجات العمالء وتلبيتها.

بواسطة  اإلعالم  من  اإلسالمي  الفقه  موقف  الثاني:  املبحث 
الوسائل احلديثة

أم  كانت  جتارية  دعاية   - احلديثة  الوسائل  بواسطة  اإلعالم 
ما،  لسلعة  تعريفا  تكون  أن  تعدو  ال  أمره  حقيقة  يف   - إعالن 
وإغراء  وإطرائها،  عليها  والثناء  وخصائصها،  ملزاياها  وبيانا 
املستمع لشرائها واقتنائها، وقد كان الثناء على السلعة مبا فيها 
املتقدمني، كما يصف  مما ال يعرفه املشرتي أمر موجود عند 
البائع العبيد واجلواري، والدواب مما يتميز به كل عني يريد 

بيعها)29(.
إال أن هذا املدح واإلطراء ال خيلو من كونه مدحا وثناء حبق، أو 

مدحا وثناًء بغري حق.

املطلب األول: مدح وإطراء البائع للسلعة حبق.

إذا كان مدح التاجر أو وكيله للسلعة صحيحا وحبق وحترى 
الصدق واحلقيقة بال كذب وال تزوير، فإنه أمر جائز ومباح 
حاجة  تليب  الدعاية  هذه  كانت  إذا  السيما  فيه،  حرج  وال 

ف املشرتي مبا جيهله يف السلعة)30(. املستهلك، وتعرِّ
وميكن أن يستدل للجواز بالقواعد الشرعية العامة منها:

العادات واملعامالت احلل واإلباحة، إال أن يقوم  - أن األصل يف 
دليل على احلظر والتحريم)31(، فال مينع منها شيء إال ما ورد 
نص صريح من قبل الشارع بتحرميه، فإذا مل يرد نص صريح 

يف الداللة، أو صحيح يف الثبوت، بقي األمر على أصل اإلباحة.

التعاقد  العقود اجلواز واإلباحة، وحرية  وعلى هذا فاألصل يف 
مكفولة للجميع، ما مل تعارض نصا ثابتا أو نهيا، هذا ما ذهب 

إليه اجلمهور)32(.
ينتفع  واليت  املستحدثة،  األشياء  أكثر  فإن  ذلك  على  وبناء 
ومل  به،  منتفعا  شيئا  وجدنا  فإذا   « الشرع  يف  مباح  الناس  بها 
واحد  كل  خصوصية  على  دليال  وحترميه  إباحته  على  جند 
منهما أحلقناه بأكثر األشياء يف اإلباحة إحلاقا للشيء باألعم 

واألغلب« )33(.
وليس ثمَّ دليل من كتاب أو سنة أو إمجاع أو قياس يدل على 
األصل  على  حينئذ  احلكم  فيبقى  الصادقة،  الدعايات  حتريم 

وهو اإلباحة.	
يف   – واملستوردين  واملصنعني  الشركات  أكثر  حاجة  أن   -
ميكن  ال   – مبنتجاتهم  املستهلكني  وتعريف  بضائعهم  ترويج 
الذي  الزمان  هذا  يف  السيما  هلا،  الصادقة  بالدعاية  إال  تتم  أن 
من  يصنع  ما  وكثرة  التجارية  األسواق  تنافس  من  نعيشه 
الناس يف  توقع كثريا من  سلع متنوعة، ومواصفات خمتلفة 
السلعة  لتنوع  وذلك  حيتاجونه،  ما  شرائهم  عند  وارتباك  تردد 
فوجود  هذا  فعلى  وجودتها،  مواصفاتها  واختالف  الواحدة، 
وأوجه  ومنافعها،  مبزاياها،  الناس  وتعريف  ما  لسلعة  الدعاية 
الفرق بينها ومثيالتها، ومصدرها، يساعد كثريا يف إزالة حرية 

الناس وترددهم.
به  وتعلقت  الناس،  حاجة  إليه  دعت  ما  كّل  أن  املعلوم  ومن 
الشريعة  فإن  راجحة  مصلحته  وكانت  معاشهم،  مصلحة 
يف  واحلرج  ومشقة،  وعنت  حرج  حترميه  يف  إن  إذ  حترمه،  ال 
األمة مرفوع شرعا، وال خيفى أن الدعاية التجارية الصحيحة 
الواقع  التنافس التجاري يف  وسيلة تدعو احلاجة إليها يف ظل 

املعاصر)34(.
- إن اإلعالن أو الدعاية اليت يتعامل بها الناس اليوم فيها شبه 
ومزاياها  السلعة  مبكان  يعّرف  من  وهو  الداّلل،  بعمل  كبري 
وصاحبها، وينادي يف األسواق عليها)35(، وغالبا ما يصاحب ذلك 
العلم  أهل  أجاز  وقد  املشرتي،  يعرفه  ال  السلعة مبا  الثناء على 
الداّلل؛ ألنه أمر رائج وموجود يف عصر النبوة والقرون املفضلة.

أو  ذاته،  البائع  هو  كان  سواء  السلعة  عن  امُلعلن  فإن  وعليه 
الوكيل عن املنتج والبائع، جيب عليه أن يلتزم يتحلى بالصدق 
يلتزم  ال  والذي  دعايته  يف  والغاش  والوضوح،  والصراحة 
باألخالق اإلسالمية يف بيعه ال يضر سلعته فقط، وإمنا يسري 
الضرر إىل السلع األخرى؛ ألن الناس إذا شعروا بعدم مصداقية 
بالطبع إىل رفضها  الدعايات واإلعالنات فإنهم سيميلون  هذه 

وتكذيبها. 
أن  وكيله  أو  السلعة  صاحب  على  الواجب  فإن  هذا  ثبت  إذا 
يتحرى اآلداب الشرعية، واملقاصد املرعية يف دعاياته، ومن تلك 

الضوابط ما يلي:

45  -  32
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يكون  بأن  وذلك  دعايته،  يف  القصد  التاجر  حيسن  أن  أوال: 
مقصوده تعريف الناس وإعالمهم مبزايا سلعته، وإظهار ما قد 

خيفى على املشرتي وجيهله يف السلعة)36(.
إىل  اهلادف  اجملرد  الثناء  اإلعالن  من  القصد  يكون  أال  ثانيا: 
مراعاة  دون  واملنتجات،  السلع  شراء  إىل  املستهلكني  جذب 

مقاصد الشريعة يف إباحة التجارة.
ثالثا: أن يكون صاحب الدعاية واإلعالن صادقا فيما أعلنه من 
  r بيانات ومواصفات عن السلع واملنتجات. فقد رغب رسول اهلل
التاجر الصدوق، ويدل على ذلك  يف الصدق يف التجارة ومدح 
ما رواه الرتمذي بسند حسن، عن أبي سعيد اخلذري t عن النيب 
والصديقني  النبيني  مع  األمني  الصدوق  التاجر   « قال:  أنه   r
والشهداء« )37( وحذر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من الكذب 
إمساعيل  رواه  ما  ذلك  على  ويدل  والفجور،  النفاق  مسة  ألنه 
بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي اهلل عنهما، أنه خرج 
الناس يتبايعون، فقال صلى  مع رسول اهلل  إىل املصلى، فرأى 
اهلل عليه وسلم: »يا معشر التجار، فاستجابوا له، ورفعوا أعناقهم 
وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إال 

من اتقى وبر وصدق« )38(.
والصدق بعد ذلك جملبة للربكة كما أن الكذب ممحقة هلا، 
قال صلى اهلل عليه وسلم: » البيعان باخليار ما مل يتفرقا، فإن 
حمقت  وكتما  كذبا  وإن  بيعهما  يف  هلما  بورك  وبينا  صدقا 
البيع  يف  لفظه  كان  وإن  احلديث  وهذا   ،)39( بيعهما«  بركة 

خاصة إال أن املراد به كافة املعامالت التجارية.
اإلعالم،  يف  الصدق  أهمية  إىل  األوائل  فقهاؤنا  فطن  وقد 
يقبلوا  مل  أنهم  الدالل صادقا حتى  كون  وجوب  عن  فتحدثوا 
شهادة الدالل الذي عرف عنه الكذب، والدالل يف عرف الفقهاء 
القدامى كان يقوم بوظيفة املعلن يف أيامنا هذه وإن بطريقة 

بدائية تناسب زمانهم، كاملناداة على السلعة وذكر أوصافها.
وتأسيسا على ما تقدم فإن الصدق يعترب دعامة أساسية وهامة 
يف اإلعالنات والدعايات التجارية اليت جيب أن تتحرى الصدق 
عنها،  املعلنة  اخلدمة  أو  السلعة  مزايا  وصف  يف  واملوضوعية 
وأن تتجنب الكذب سواء أكان تصرحيا أم تلميحا، ومن صور 

اإلعالن الذي ينتفي فيه عنصر الصدق ما يلي:
-1 - اإلعالنات اليت تصف السلعة ومتنحها مزايا ليست فيها؛ 
اجلودة  عالية  ألبانه  أن  لأللبان  مصنع  صاحب  يعلن  كأن 
زيوت  مصنع  صاحب  يعلن  أو  الرداءة،  يف  غاية  أنها  حني  يف 
من  نسبة  فيها  أن  حني  يف  الكولسرتول  من  خالية  زيوته  أن 

الكولسرتول وإن قلت.
أو  السلعة  استعمال  آثار  عن  تتحدث  اليت  اإلعالنات   -  2-
مصنع  صاحب  يعلن  كأن  باالستعمال،  هلا  عالقة  ال  اخلدمة 
أو  مبتسما  جيعلك  معجونه  استعمال  بأن  أسنان  ملعجون 
استعمال  بأن  األطفال  حلفاظات  تاجر  يعلن  أو  عمرا،  أطول 

منتجه جيعل طفلك ضاحكا أو مشرقا أو متألقا، وغري ذلك من 
اإلعالنات اليت تتكرر على صفحات اجلرائد أو شاشات التلفاز 

واليت حتشر املنتج يف أمور مل يعد وال عالقة له بها.
الكذب يف كيفية  اليت ال تنطق بالكذب وإمنا  -3 - اإلعالنات 
قليل  خامل  كسول  طالب  اإلعالن  يف  يصور  كأن  عرضها، 
مبادرا  ذكيا  طالبا  اإلعالن  نفس  يف  يبدو  ثم  التحصيل 
الصباح شطرية من جنب  له يف  أعدت  أمه  مشاركا نشطا ألن 
كذا وغرب هذا من اإلعالنات اليت توحي للمشاهد مبزايا لسلعة 

أو منتج هي ليست فيه فعال.
مثل،  املطلق  التفضيل  عبارات  حتمل  اليت  اإلعالنات   -  4-
العبارات ال  األرخص، فهذه  األنظف، األكثر جاذبية،  األقوى، 
يصعب  نسبية  أمور  إليه  تشري  ما  ألن  صادقة؛  تكون  أن  ميكن 
التحقق منها، وال ميكن ادعاؤها إال بعد إجراء دراسات ميدانية 

استقصائية وهذا ما ميكن اجلزم بعدمه.
مطابقة  اشرتطت  قد  الوضعية  التشريعات  بعض  إن  واحلق 
السلعة لألوصاف املعلن عنها، لكن ال تبدو هذه القوانني مفعلة، 
من  البد  الكاذبة  اإلعالنات  صاحب  يالحق  حتى  ألنه  وذلك 
رفع دعوى من قبل أصحاب منتجات منافسة، وهذا ما يتجنب 
املعلنون فعله ألنهم ميارسون نفس املمارسات، فضال عن جلوء 
أصحابها  مالحقة  ميكن  ال  اإلعالن  يف  أساليب  إىل  املعلنني 
ليس  فيها  الكذب  ألن  تفسري،  من  ألكثر  قابلة  ألنها  قضائيا؛ 

صرحيا وإمنا باإلحياء وتصعب عملية إثباته إىل احملاكم.
وهلذا فإن الصدق باعتباره خلقا هو صمام األمان الوحيد لعدم 
وإن  أنه  يعلم  املسلم  املعلن  ألن  التجارية؛  اإلعالنات  يف  الكذب 
من  اإلفالت  وبالتالي  القانونية  املالحقة  من  اإلفالت  استطاع 
العقوبة اجلزائية أو املدنية الدنيوية إال أنه ال يستطيع اإلفالت 
أن يوجد نظام مراقبة  أنه ميكن  العقوبة األخروية، كما  من 
العام  املدعي  أو  أن يقوم احملتسب  على اإلعالنات حبيث ميكن 
أو أي هيئة تتوىل الرقابة على اإلعالنات بتحريك الدعوى ضد 
املعلن املخالف أو منع إعالنه من الظهور على صفحات اجلرائد 

أو شاشات التلفاز.
رابعا: وأن خيرب عن السلعة مبا يوافق الواقع من مزايا السلعة 
النيب  قال  كما  الزائدة،  واملبالغة  اإلطراء  دون  وخصائصها، 
أي  بعض«)40(،  على  بعضكم  ق  ُيَنفِّ »وال   : وسلم  عليه  اهلل  صلى 
ال يروجها لريغب فيها السامع، فيكون قوله سببا البتياعها)41(، 
بالقول، والتغرير  التزوير  فإن مل يكن كذلك يصبح يف حكم 
من  ضربا  كونه  عن  فضال  عليهم،  والتحايل  والكذب  بالناس 
يف  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول  ساوى  وقد  الغش  ضروب 
على  ويدل  بالسالح،  األمة  على  واخلروج  الغش  بني  الوصف 
ذلك ما رواه أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم قال » من محل علينا السالح فليس منا ومن غشنا 
فليس منا« )42(؛ ألن يف الغش خروج عن دين اهلل القويم، وظلم 

للناس وأكل ألمواهلم بالباطل.

إعالم البائع )املنتج، املوزع( بالوسائل احلديثة وموقف الفقه اإلسالمي منها
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باطنا،  أو  ظاهرا  عيبا  عنها  املعلن  السلعة  يف  يكون  أال  خامسا: 
فاملعلن إذا علم بالعيب الذي يف سلعته ومل يبينه للناس بل أثنى 
بل  الغاش،  البائع  مبثابة  فهو  شرائها،  إىل  الناس  ودعى  عليها 
بالكذب،  بضاعته  وزين  العيب  كتم  ألنه   ، جرما  منه  أشد  هو 
بتعويض  املعلن  البائع  ومطالبة  املعيبة  السلعة  رد  وللمشرتي 

الضرر الذي حلقه من جراء عيب السلعة.
أو  وتنقصها  غريه  لسلع  ذم  دعايته  يف  يكون  ال  أن  سادسا: 
»ال  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  النيب  لقول  حق  بغري  بها  اإلضرار 
)43(، فكل ما  يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه« 
يستضر به املسلم فهو ظلم، وضابط ذلك كما يقول الغزالي: 
ال  أن  فينبغي  قلبه  على  وثقل  عليه  شقَّ  به  عومل  لو  ما  »فكل 

يعامل غريه به« )44(.
سابعا: أن ال يكون يف دعايته ما يغضب اهلل ورسوله كالدعاية 
املنكرات  من  شيء  دعايته  يصاحب  أن  أو  احملرمة،  السلع  على 
النساء متربجات، وغري  أو خروج  احملرمة كالغناء واملوسيقى، 

ذلك من املنكرات.

املطلب الثاني: مدح وإطراء البائع للسلعة بغري حق.

ومما يؤسف له هو أن أغلب الدعايات املوجودة يف الوقت احلاضر 
التدليس  أو  عيوبها  لبعض  كتمان  أو  كذب  من  ختلو  ال 

والتغرير.
التغرير  سبيل  على  كانت  إذا  الدعاية  أو  اإلعالن  أن  شك  وال 
بالناس والتدليس عليهم وذكر حماسن السلعة مبا ليس فيها 

كذبا وبهتانا، من احملرم املمنوع يف الشريعة اإلسالمية.
من  املستهلك  أو  املشرتي  محاية  وسائل  سنتناول  يلي  وفيما 
يف  متمثال  اإلسالمية،  الشريعة  يف  املضلل  أو  الكاذب  اإلعالن 
خيار التغرير، وذلك باإلضافة إىل ما تفردت به هذه الشريعة يف 
هذا اخلصوص، وهي الرقابة الذاتية كأسلوب أمثل للحماية 

من الدعاية الكاذبة واملضللة.

أوال- خيار التغرير:

التغرير وعالقته باإلعالن الكاذب - مفهوم   1

ه غّراً وُغروراً وِغّرة فهو مغرور  ه يُغرُّ التغرير يف اللغة: من غرَّ
وغرير: خدعه وأطمعه بالباطل. والغرر هو اخلطر، يقال: غرر 
بنفسه وماله تغريرا وتغرة عرضهما للهلكة من غري أن يعرف)45(.

أما يف االصطالح: التغرير هو إغراء املشرتي وخديعته ليقدم 
ذلك)46(  عكس  واحلقيقة  مصلحته  يف  أنه  ظانا  التعاقد،  على 
ويلزم أن يصاحب هذا اإلغراء إتيان بعض الوسائل االحتيالية 
أن  ميكن  إمنا  أفعاال،  الوسائل  هذه  تكون  أن  يشرتط  ال  ولكن 
تكون أقواال، طاملا كانت كافية بذاتها خلداع املستهلك ومحله 

على التعاقد.

والتغرير القولي شأنه شأن اإلعالن التجاري الكاذب يكون بالقول 
املستهلك  يغر  أن  شأنه  من  كان  إذا  غريه،  من  أو  العاقد،  من 
السلع  عن  وهمية  مزايا  إبراز  خالل  من  التعاقد،  على  وحيمله 
واخلدمات حمل اإلعالن، حيث يكتشف املستهلك بعد التعاقد أن 

ما تناهى إليه كان تضليال وإيهاما ال أصل له)47(.
- ويتفق كل من التغرير واإلعالن التجاري الكاذب يف وجود 
فعل غري مشروع قام به املنتج أو من ميثله سواء كان بائعا أم 
معلنا، أسهم بشكل أو بآخر يف خداع املستهلك إىل الدرجة اليت 
الذي ميثل خمالفة صرحية  السلوك  التعاقد، وهو  دفعته إىل 
ألوامر الشارع اليت نهت عن الغش يف األقوال واألفعال يف مجيع 
يف  املتأمل  أن  حيث  باملعامالت،  يتعلق  فيما  خاصة  اجملاالت، 

معنى التغرير جيد أن العالقة بينه وبني الغش عالقة وثيقة.

التغرير - األدلة على حتريم   2

األمة  والسنة وإمجاع سلف هذه  الكتاب  األدلة من  وقد جاءت 
بتحريم كلِّ ما يوهم املشرتي ويغرره وخيدعه يف السلعة.

أموالكم  تأكلوا  ال  ءامنوا  الذين  أيها  يا   « تعاىل:  قوله  الكتاب:  فمن 
تقتلوا  وال  منكم،  تراض  عن  جتارة  تكون  أن  إال  بالباطل  بينكم 

أنفسكم، إن اهلل كان بكم رحيما « )48(.
أموال  أكل  حرم  قد  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أن  الداللة:  وجه 
الناس بالباطل، إال إذا كان عن علم وتراض بينهما، وال شك 
أعظم  من  عليه  والتدليس  وتغريره  املشرتي  على  الغش  أن 

اخلديعة باملسلم ومن أكل ماله بغري رضا منه)49(.  
ومن السنة: قوله صلى اهلل عليه وسلم لصاحب الطعام الذي 
كي  الطعام  فوق  جعلته  أفال   « الرديء:  وأخفى  اجليد  أظهر 

يراه الناس، من غش فليس مين« )50(.
وجه الداللة: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم جعل فعل صاحب 
من  باطنه  من  خريا  املبيع  ظاهر  جعل  حني  بالصربة  الطعام 
من  كلِّ  حتريم  على  ذلك  فدل  باملسلمني،  واخلديعة  الغش 
أظهر املبيع على صفة كمال ليست موجودة فيه، سواء كان 

ذلك بالفعل أو القول)51(.
ومنها أيضا ما رواه ابن عمر رضي اهلل عنه أنه قال: »نهى رسول 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن النجش »)52(.
النجش،  النيب صلى اهلل عليه وسلم نهى عن  أن  الداللة:  وجه 
والنجش يشمل مدح السلعة وإطراؤها مبا ليس فيها لريوجها، 
وخيدع غريه بها، كما فسره النضر بن مشيل وهو من علماء 
على  ذلك  فدل  والشافعية)53(،  احلنفية  فقهاء  وبعض  اللغة، 
مبا  السلعة  على  بالثناء  وغش  وتغرير  خمادعة  كل  حتريم 

ليس فيها)54(.
اإلمجاع  العلم  أهم  من  واحد  غري  حكى  فقد  اإلمجاع:  ومن 
على حتريم الغش، الذي فيه املكر واخلديعة والتدليس بذكر 

د. إبراهيم عماري
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أوصاف يف السلعة مبا ليس فيها كالنجش وغريه)55(.
يقدمه  فيما  واضحا  الدعاية  يف  اإلعالن  يكون  أن  جيب  وهلذا 
اليت  الغش  أمينا فيما يعرضه من معلومات، وصور  من وعود، 
الشرع ال خترج عن  املعلنني يف دعاياتهم ويأباها  يفعلها بعض 
أربعة أنواع: إما غش قولي، وإما غش فعلي، وإما تدليس، وإما 

كتمان وصف غري مرغوب فيه. 
ومن هذه الصور:

الصورة األوىل: احتواء اإلعالن على معلومات كاذبة، وهو أن 
يغرر املشرتي كي يقدم على الشراء ظانا أن ذلك يف مصلحته 
أن لكل  االدعاء يف اإلعالن  أمثلة ذلك  وهو خبالف ذلك، ومن 
مشرٍت ضمان ملدة ثالث سنوات جلميع حمتويات السلعة، وبعد 

إبرام العقد يفاجأ أن الضمان هو يف الصيانة فقط.
ومن ذلك - أيضا – أن يّدعي صاحب الدعاية يف دعايته موافقة 
أجهزة  يف  كما   )xpويندوز( برنامج  لنظام  اجلهاز  أو  املنتج 

احلاسب اآللي، فبعد إبرام الصفقة يفاجأ املبتاع خبالف ذلك.
وهذا  السلعة،  يف  تدليس  على  اإلعالن  احتواء  الثانية:  الصورة 
حيصل كثريا، مثل أن يظهر أن سلعته من إنتاج ياباني ويظهر 
بني  والفرق  ياباني،  وجتميعه  صيين  أنه  والواقع  ويعلنه،  ذلك 
هذه  أن  الدعاية  صاحب  يّدعي  أن  ذلك  ومثل  كبري،  األمرين 
يف  ذلك  على  ويربهن  واألوساخ  البقع  إزالة  يف  أثر  هلا  السلعة 
الصورة املرئية، فيقدم الناس على الشراء بناء على هذه امليزة، 

ثم يفاجئون أن األمر خبالف ما شاهدوه من قبل.
عدم  على  املوضوعي  الربهان  إمكانية  عدم  الثالثة:  الصورة 

صحة اإلعالن أو صعوبته.
وهذا حيصل عند اإلعالن مثال على عسل النحل اخلالص وعدم 
الغش فيه ومطالبة املبتاع بالذهاب إىل بعض املختربات إلثبات 
رمبا  املنحل  يف  الغش  أن  مع  العسل،  يف  الغش  عدم  مصداقية 
والبطيخ،  السكر  النحل غذاء غري طبيعي مثل  يكون يف إعطاء 
مع أن العسل الذي خيرج من النحل مل يغش فيه، ثم إن وجود 
املشرتين يطمئنون على مصداقية  الدعاية جيعل  مثل هذا يف 
يصعب  املشرتين  غالب  ألن  الشراء؛  على  فيقدمون  الدعاية 
يف  غش  وجود  عدم  إلثبات  املختربات  تلك  إىل  الذهاب  عليهم 

العسل أو ال.
بالسلعة ووصفها بصفات  اإلطراء  يف  املبالغة  الرابعة:  الصورة 
رمبا تكون حقيقة لكنها مبالغ فيها، ويتعامل أصحاب الدعاية 

بذلك كثريا إلغراء املشرتين بالشراء.
ومن الصور - أيضا – اليت تذكرها بعض القوانني األجنبية.

الصورة اخلامسة: اتصاف اإلعالن بأنه صادق يف جزء منه وغري 
صادق يف اجلزء اآلخر.

غري  ومعلومات  بيانات  على  اإلعالن  احتواء  السادسة:  الصورة 
كافية)56(.

فهذه الصور عبارة عن وسائل يتخذها أصحاب السلع واملنتجني 
الطرق  أو  اخلديعة  أو  بالكذب  املستهلكني  على  للتحايل 
اخلفية واملوهمة كي يدفعوهم إىل التعاقد ظانني أن ذلك يف 

مصلحتهم، وهذا عني التغرير.

التغرير: الفقهاء من خيار  - موقف   3

والفقهاء خيتلفون يف احلكم بعد التغرير، فبعض الصور يثبتون 
للمغرور اخليار كما لو حصل الكذب والتغرير يف الثمن، كما 
كاملراحبة  األمانة:  على  القائمة  التصرفات  يف  حاصل  هو 
واملالكية  اخلنفية  قول  هو  اخليار  وثبوت  والوضيعة،  والتولية 
من  الصور  وبعض  العلم،  أهل  وعامة  واحلنابلة  والشافعية 
فاحلنفية  النجش،  يف  هو  كما  فيه  خيتلفون  القولي  التغرير 
املالكية  جند  بينما  للمشرتي،  اخليار  يف  يثبتون  ال  والشافعية 
تلقي  مسألة  يف  وكما  ذلك،  يثبتون  والظاهرية  واحلنابلة 
الركبان جند أن األحناف خيالفون مجاهري أهل العلم يف إثبات 

اخليار للركبان، مع صراحة النص يف إثبات اخليار.
اخليار  للمشرتي  جيعلون  ال  الشافعية  أن    - أيضا   - ونالحظ 
يف النجش، بينما يثبتون اخليار يف مسألة تلقي الركبان، مع 
يف  وتقصري  واخلديعة،  التغرير  وهو  تقارب  املسألتني  بني  أن 
البحث والتفتيش، وحاول بعض الشافعية تربير هذا االختالف 
البحث  لسهولة  أكثر،  مقصر  النجش  يف  املشرتي  »إن  فقال: 
عليه، لكونه يف البلد، خبالف البائع يف مسألة تلقي الركبان، 
السيما إذا كان غريبا ال يعرف أحدا من أهل تلك البلدة« )57(، 
الركبان  ألن  مؤثر؛  غري  فرق  أنه  إذ  كاف؛  غري  الفرق  وهذا 
أنفسهم ال يقلون تقصريا يف مسألة النجش؛ ألن الغالب عليهم 
الذهاب إىل  البيع مع قصدهم  السوق، فتسرعهم يف  معرفتهم 
بالتفاوت يف األسعار من يومه،  السوق فيه تقصري، ورمبا علم 
بينما جند أن املشرتي بالزيادة يف مسألة النجش رمبا ال يعلم 

ذلك إال بعد أيام.
ومن اختالفهم يف الغش القولي هو اخلديعة والتغرير باملشرتي 
جودة  فيظهرون  فيها،  ليس  مبا  السلعة  على  والثناء  باإلطراء 
الدعايات  يف  حيصل  كما  واملدح  اإلغراء  بكثرة  ليس جبيد  ما 

اإلعالنية، فهل يثبت للمشرتي اخليار أو ال؟
أنهم  إال  ذلك،  يف  املذاهب  ألصحاب  واضحا  كالما  جند  مل 
جعلوا من صور النجش بعض ما حيصل يف الدعايات الكاذبة، 
من خداع وكذب ومدح للسلعة مبا ليس فيها، وهلذا فإن اإلمام 
عالء الدين احلصفكي وهو من احلنفية جعل من صور الغش: » 
أن ميدح السلعة مبا ليس فيها لريوجها« )58(، وهذا هو ما حيصل 
من  الشافعية  فقهاء  بعض  جعل  وكذا  الكاذبة،  الدعايات  يف 

صور النجش مدح السلعة مبا ليس فيها)59(.
وظاهر كالم املالكية يف قاعدتهم التغرير القولي، يدخل الغش 
يف الدعايات يف هذه القاعدة، وكذا احلنابلة عند كالمهم عن 

إعالم البائع )املنتج، املوزع( بالوسائل احلديثة وموقف الفقه اإلسالمي منها
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هذا  وعلى  واخلداع،  التدليس  على  الدعايات  لشمول  النجش 
فيمكن أن يكون يف املسألة قوالن:

القول األول: ليس للمشرتي اخليار، وهذا مذهب احلنفية يف 
ظاهر الرواية)60(، وقول املالكية)61(، ومذهب الشافعية)62(.

العقد متَّ فيه أركانه وشروطه، والغش  وحجتهم يف ذلك: أن 
يؤثر  فال  وصفه  إىل  وال  ذاته  العقد  إىل  يعود  ال  واخلديعة 
والسؤال،  والبحث  التأمل  ترك  يف  فّرط  املشرتي  وألن  فيه)63(؛ 

وهذا تقصري)64(.
- وميكن مناقشة استدالهلم هذا بأن يقال: إن قوهلم: » إن العقد 
قد مت فيه أركانه وشروطه ألن الغش واخلديعة ال تعود إىل 

العقد ذاته...«.
فجوابه: إن قوهلم هذا ال يدل على أكثر من أن العقد صحيح 
أن يدل على عدم  أما  غري باطل، وهذا صحيح يسلم هلم فيه، 
ثبوت اخليار للمغرور فهذا ليس بصحيح؛ ألن ثبوت اخليار إمنا 
جاء بدليل آخر وهو ثبوت الغش والتدليس كاملتلقي للركبان 

وحنوه.
وأما قوهلم: » إن املشرتي فّرط يف ترك التأمل والسؤال..«

فجوابه أن يقال: إن الشريعة الغراء ال تكلف العبد ما ال يطيق 
ويشق عليه، وإال لو قيل بذلك ملا جعل للركبان خيار لرتكهم 
السؤال والبحث عن السعر مع أن السوق رمبا يكون قريبا منهم، 
بل وملا قيل بثبوت اخليار يف أي تدليس أصال؛ لعدم سؤال أهل 
مال  وهذا  وحنوه،  التدليس  خيار  يبطل  وبذلك  بذلك،  اخلربة 

يقوله أصحاب هذا القول)65(.
عند  به  املفتى  هو  وهذا  اخليار.  للمشرتي  أن  الثاني:  القول 
التغرير  إذا صاحب هذا  بالناس)66( وخصوا ذلك  احلنفية رفقا 
من البائع أو الدالل غنب فاحش، وهذا القول هو مشهور مذهب 
يضمن  ال  بالقول  الغرور  أن  عندهم  الراجح  ألن  املالكية)67(؛ 
حاشية  يف  جاء  بالفعل،  غرورا  يكون  فإنه  عقدا  تضمن  إذا  إال 
ينضم  مل  ما  القولي  الغرور  يف  الضمان  عدم  وحل   « العدوي: 
العقد  ويتوىل  سليمة،  هي  يقول  كأن  فيضمن  وإال  عقد،  له 
أثبتوا  أنهم  بالفعل غري  عليها فهو كالفعل«)68(، أي كالغرور 
للمشرتي اخليار سواء حصل غنب فاحش أو ال، وهذا القول هو 
حصل  إذا  احلنابلة  مذهب  ظاهر  وهو  الشافعية)69(،  عند  قول 

غنب فاحش وإال فال)70(.
وغّره  عليه  دّلس  قد  وكيله  أو  البائع  ألن  ذلك:  يف  وحجتهم 
والغش،  التغرير  ثبت  وإذا  ملسلم،  اخلالبة  حتل  وال  وخدعه 
فإنه حيكمه قواعد التدليس والغش كما يف التصرية ومتلقي 

الركبان.
وألن املشرتي إمنا دخل يف عقد البيع ألجل التغرير واخلديعة، 
فإذا تبني له بعد ذلك غشه وتغريره كان ذلك كشفا له عن 

عدم الرضا الذي هو املناط الشرعي)71(.

ورجحانها  أصحابه  أدلة  لقوة  الراجح  القول  هو  القول  وهذا 
وضعف ومناقشة أدلة املخالفني.

صاحب  إذا  اخليار  بثبوت  القول  ميكن  سبق  ما  على  وتأسيسا 
اخليار  ثبوت  وبعدم  فاحش  غنب  الدالل  أو  البائع  من  التغرير 
يف عقد أبرم بعد عملية إعالنية مضللة إذا تأكد أن املشرتي 
فيها  كان مفرطا ومقصرا يف حق نفسه ، وذلك ألن من حق 
املستفيد من السلعة عند إبرام عقد البيع أن يتحقق من صفات 
ومزايا السلعة موضوع العقد. وال يسع البائع أو الدالل حتمل 
الضرر الناتج عن تفريطه أو تقصريه على اآلخرين. ولكن هذا 
ال مينع أن يتحمل املعلن الضرر الناتج عن عملية تغرير متقنة 
العقد،  إبرام  عند  عنها  يسألوا  أن  الناس  غالب  شأن  من  ليس 
ومثال ذلك إخفاء بعض الشروط املقرتنة بالسلعة، ومثال ذلك:

حمددة  منافسة  أسعار  عن  الشركات  بعض  تعلن  أن   -  1
بعشرة  كذا  ماركة  من  ثالجة  اشرت  يقال:  كأن  ملنتجاتها، 
الرسوم  يشمل  ال  السعر  هذا  أن  املشرتي  يفاجأ  ثم  دينار  آالف 

والضرائب واليت قد تصل ما نسبته %25 من قيمة السلعة.
بنسبة  ختفيضات  موسم  عن  للمالبس  حمل  يعلن  أن   -  2
%50 على كافة معروضاته من األلبسة، ثم يرفع أسعار هذه 
املعروضات بنسبة مساوية لنسبة التخفيض أو أزيد مما جيعل 

التخفيض ال معنى له.
3 - أن يعلن حمل لألدوات الكهربائية عن كفالة ملدة سنتني 
أن  جيد  بيته  إىل  اجلهاز  املشرتي  يأخذ  أن  وبعد  ألجهزته، 
من  يفرغها  مما  بالشروط  مثقلة  له  أعطيت  اليت  الكفالة 

مضمونها.
إال  كذبها  أو  صدها  من  التحقق  ميكن  ال  اليت  االدعاءات   -  4
باستهالك املنتج؛ كأن تعلن إحدى الشركات إلنتاج الشامبو كذا 
يزيل القشرة من الرأس ويكون الواقع خمالفا لذلك، أو أن الكريم 
الفالني يساعد على إزالة حب الشباب، فليس من شأن عوام الناس 

أن يعرفوا صدق هذا الكالم من كذبه إال بعد االستهالك.
فهذه الصور وغريها ليس مما ليس من شأن املستهلكني معرفته 
غالبا البد للمعلن أن يتحمل الضرر الذي أحلقه باملستفيد إما بفسخ 

العقد أو ثبوت اخليار للمشرتي أو منحه التعويض املناسب.
وإذا ثبت أن املغرور يف سلعة ما بسبب الدعايات اإلعالنية يثبت 
يقوم  الذي  أن  املتطور  العصر  هذا  يف  الغالب  فإن  اخليار،  له 
بالنيابة  تقوم  الدعاية،  فن  يف  شركات متخصصة  بالدعايات 
عن شركة أو مصنع ما بالدعاية لبضاعته أو منتجه، وتأخذ 
عمولة على ذلك، فهذه حكمها حكم الدالل عند الفقهاء ورمبا 
الشركة  تلك  تفرضه  مبا  الشركة،  وكيل  بالدعاية  يقوم 
بني  ملنتجاتها  الدعايات  إقامة  من  العقد  ضمن  وكالئها  على 

الفينة والفينة.
مصنع  من  السلعة  صاحب  نفس  الدعايات  بتلك  يقوم  ورمبا 

د. إبراهيم عماري
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أو شركة، ورمبا حصل الغش أو التغرير يف الدعاية من قبل 
نفسه،  الدعاية  صاحب  قبل  من  أو  وكيله  أو  السلعة  صاحب 
العقد،  إبرام  والتغرير بعد  بالغش  املشرتي  فعلى هذا فإذا علم 
وقلنا إن له حق الرجوع والرد، فعلى من يرجع؟ هل يرجع إىل 
صاحب  إىل  يرجع  هل  أم  املعتمد،  وكيله  أو  السلعة  صاحب 

الدعاية الذي غرره وخدعه فيعترب ضامنا لتغريره؟.
- إذا كان صاحب السلعة هو الذي قام بالتغرير والتدليس من 
بالدعاية فغش  قام  الذي  أو هو  الوسيط،  أو  الوكيل  غري علم 
فيها، فإن املشرتي حينئذ يرجع عليه بعني السلعة ويردها ألنه 
العقد،  أطراف  أحد  وهو  البيع،  عقد  أبرم  الذي  وهو  مالكها، 
النخاسني  عن  سئل  عندما  مالك:  اإلمام  قال  عليه.  فالرجوع 
تبني  إذا  الصياح،  على  واملستأجرين  املزايدة  يف  يبيعون  والذين 
شيء مما بيع أنه مسروق أو معيب قال: » ليس على واحد من 
وإمنا  وأبدانهم،  أنفسهم  روا  أجَّ ُأجراء  هم  وإمنا  ضمان  هؤالء 
وقعت العهدة على أرباب السلع فليتبعوهم، فإن وجدوا أربابها 
وإال مل يكن على هؤالء الذي وصفت لك تباعة فيما باعوا..«)72(.

- أما إذا غّر الوسيط املشرتي يف الدعاية واإلعالن:
املشرتي  فإن  وعلمه؛  السلعة  صاحب  بتواطؤ  ذلك  كان  فإن 
( وال ضمان على  املوسط   ( السلعة  حينئذ يرجع على صاحب 
احلنفية  قول  ظاهر  هو  القول  وهذا  عليه.  عهدة  وال  الوسيط 
الدالل يثبت  املفتى عندهم، فهم يرون أن تغرير  املتأخرين يف 

للمشرتي خيار الرد على البائع)73(.
وهذا القول هو أيضا ظاهر مذهب املالكية)74(، جاء يف التبصرة: » 
وإذا اشرتى رجل من السمسار سلعة فاستحقت من يد املشرتي 
ربها،  والتِّباعة على  السمسار  بها عيب فال عهدة على  أو ظهر 

فإن مل يعرف كانت مصيبة على املشرتي..«)75(.
أما إذا غّر صاحب الدعاية يف دعايته املشرتي ومل يعلم صاحب 
للمشرتي  فإن  الوسيط،  بتغرير  املشرتي  فاغرّت  بذلك  السلعة 
الرد على البائع؛ ألن الوسيط وإن كان التغرير منه فهو أمني 
يكون  أو  معه،  بتواطؤ  يكون  وأن  البد  منه  يصدر  وما  البائع، 
الغش، فسكوته بعد وقوع  السلعة تصحيح هذا  بإمكان صاحب 
التغرير من الوسيط تفريط منه ال مينع من رد املشرتي عليه 
الدالل وهلذا  سلعته، وهذا هو ظاهر كالم احلنفية يف تغرير 
جاء يف الدر املختار ما نصه: » وإن غّره – أي غّر املشرتي البائع 
 « عابدين:  ابن  قال   ،« الرد  فله  الدالل  غّره  أو   – بالعكس  أو 
رجل  غّره  لو  أنه  مفهومه  الرملي:  قال  الدالل،  غّره  أو  قوله: 
أجنيب غري الدالل ال يثبت له الرد« )76(، وذلك ألن الوسيط أي 
الدالل ليس غريبا عن العقد، وصاحب السلعة أي املوسط بعد 

ذلك له ان يرجع على الوسيط ملخافته ملا أمره به)77(.
منتجا  السلعة  وصاحب  الوسيط  على  فالواجب  كلٍّ  وعلى 
وجيب على  الناس،  تغرير  وعدم  املعيب  إظهار  موزعا  أو  كان 
صاحب الدعاية أن ال يؤثر احلطام الفاني على حقوق املسلمني 

ونصحهم، جاء يف معامل القربة يف أحكام احلسبة: » ومتى علم 
املنادي يف السلعة عيبا وجب عليه أن ُيعلم املشرتي بذلك العيب 

ويوقفه عليه، وعلى احملتسب أن يعترب عليهم مجيع ذلك« )78(.
الدعاية  من  للحماية  أمثل  كأسلوب  الذاتية  الرقابة  ثانيا- 

الكاذبة واملضللة:

من  املستهلك  أو  املشرتي  حلماية  الشاملة  احللول  غياب  إزاء 
الكاذب بوصفه أحد أساليب الغش واخلداع، فقد أدرك  اإلعالن 
ضوء  يف  وذلك  السليم،  غري  التجاري  اإلعالن  خماطر  املهنيون 
وسلوكيات  السوق،  آلليات  العلمية  املعايشة  عنه  أسفرت  ما 
املهنيني  هؤالء  جناح  أن  التجارب  أفرزت  حيث  املستهلكني، 
يقاس  أمر  هو  إمنا  منتجاتهم،  وترويج  تسويق  يف  واملنتجني 
مبدى جناحهم يف توليد ثقة املستهلكني إزاء هذه املنتجات، ولن 
يكون ذلك إال من خالل إتباع أسلوب آخر، أطلقوا عليه االنضباط 
الذاتي، منثل يف قيام املعلنني ووكاالت اإلعالن يف فرنسا بإنشاء 
مجعية ممولة من قبل اشرتاك أعضائها، وتدار من خالل مكتب 

يتحقق من مطابقة اإلعالن لقواعد وآداب املهنة)79(.
ويبدو أن تطور األمم العظمى يف مذاهبها ومعامالتها وهي يف 
أوائل القرن الواحد والعشرين بدأت تقرتب مما أتت به الشريعة 
حيث  ميالدي،  السادس  القرن  أوائل  يف  اخلالدة  اإلسالمية 
اهتم اإلسالم بتنشئة أفراده تنشئة صحيحة تهدف إىل تنمية 
الدوافع الذاتية هلم مبا يتفق ومصلحة الناس وحتقيق اخلري 

للمجتمع)80(.
اخلصوص  هذا  يف  اإلسالم  بها  جاء  اليت  الكلية  املبادئ  ومن 
وتصرف،  عمل  كل  يف  وتعاىل  سبحانه  اهلل  مراقبة  ضرورة 
وجل  عز  اهلل  بأن  اليقني  من  جوهرها  تستمد  الرقابة  وهذه 
فيهم  نافذ  بصره  كانوا،  أينما  معهم  وهو  عباده،  على  مّطلع 
بالرقابة  الرقابة تسمى  أمورهم شيء. وهذه  يغيب عنه من  ال 

الذاتية. 
املراِقب  يكون  أن  املباشر  مفهومها  يف  تعين  الذاتية  والرقابة 
للتاجر  داخلي  إحساس  هي  إذ  واحدا)81(  شخصا  فيها  واملراَقب 
تصرفاته  مجيع  يرى  قدرته  جلت  اهلل  بأن  اإلميان  منشأه 
عليها  حماسب  وأنه  واملعلنة,  منها  اخلفية  والكبرية  الصغرية 
واملؤمنون  ورسوله  عملكم  اهلل  فسريى  اعملوا  وقل   « تعاىل:   لقوله 

  )82( »
ويقوده هذا اإلحساس إىل إتباع العمل احلسن واجتناب العمل 
نفسه  حياسب  جيعله  ما  وهو  وجل،  عز  للموىل  طاعة  السيئ 
وترشيدها  وإصالحها  تقيمها  على  وحيرص  باستمرار، 
على  وتعويدها  واالحتساب،  والعطاء  البذل  على  لتوطيدها 

الرتفع عن الدنيا ومقاومة الفساد.
باإلنسان  العناية  على  الرقابة  من  النوع  هذا  حتقيق  ويعتمد 
الدوافع  فيه  تنمى  أن  على  واحلرص  سليمة،  تربية  وتربيته 
الذاتية اليت حتفزه إىل ممارسة نشاطه االقتصادي واالجتماعي 

إعالم البائع )املنتج، املوزع( بالوسائل احلديثة وموقف الفقه اإلسالمي منها
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مبا يتفق مع مصلحة الناس وحتقيق اخلري للمجتمع.
متيز  اليت  الرئيسية  السمات  إحدى  الذاتية  الرقابة  وتعترب 
عن  واالجتماعي  االقتصادي  نشاطه  يف  اإلسالمي  النظام 
خمتلف األنظمة والقوانني الوضعية، لذا أوالها عناية كبرية 
صالح  ألن  واألمة؛  واجلماعة  الفرد  حياة  يف  ألهميتها  وذلك 
تربية  إذ  األمة،  صالح  وبالتالي  للجماعة  صالح  هو  الفرد 
اإلنسان تربية سليمة جتعله مراقبا هلل تعاىل يف كل ما يصدر 
عنه من قول أو عمل عاملا علم اليقني أن اهلل معه يف كل زمان 

ومكان، وأنه مطلع على كل حركاته وسكناته.
يف  ممثلة  أسس  أربعة  على  اإلسالم  يف  الذاتية  الرقابة  وتقوم 
الصدق والنزاهة واإلخالص ثم العدل، وإنَّ التاجر املسلم الذي 
يفتقر إىل هذه األسس إمنا يكون يف معزل عن صالح أمره، ويف 

منأى عن رضا اهلل سبحانه وتعاىل ورمحته.
الذي  املسلم  التاجر  على  تظهر  الذي  السلوكية  املالمح  ومن 

يتسم بالرقابة الذاتية)83(.
خوفه من اهلل: وهو شعور بالرهبة واحلياء من اخلالق عز وجل 
العمد؛  بطريق  احنراف  أو  اخلطأ،  على  اإلقدام  من  مينعه  مبا 

ألنه يعتقد جازما يف أن اهلل تعاىل يراه.
حركاته  كل  يف  اهلل  يعبد  بأن  قناعته  وهو  اهلل:  يف  رغبته 
وسكناته، وأن يعمل من أجل إرضاء املوىل جل شأنه، ثم إرضاء 

زبائنه اآلخرين.
االعتماد على اهلل: وهو إميانه املطلق بقدرة اهلل سبحانه وتعاىل 
ويكبح  أعماله،  مجيع  يف  عليه  توكله  يقوي  مما  الرازق،  بأنه 

مطامعه يف االكتساب والرزق بطرق غري مشروعة.
الضمري احلي، ويبعث  املؤمن من  هكذا يربي اإلسالم يف نفس 
ولو  سلوكه وتصرفاته حتى  تضبط  اليت  الذاتية  الرقابة  فيه 
تغيب  ال  اهلل  عني  أن  يعلم  ألنه  السلطة؛  أعني  عن  بعيدا  كان 

عنه، وأن رقابته ال ترتكه حلظة واحدة)84(.
فهي إذن عملية مستمرة ودائمة وليست جامدة ومؤقتة، كما 
عمله  خفي  إذا  بأنه  املطلق  إلميانه  املسلم  التاجر  هاجس  هي 
خيفى  ال  حيث  يراه،  الناس  ربَّ  فإن  الناس  عيون  عن  القبيح 
عليه  يعرض  سوف  وأنه  السماء،  يف  وال  األرض  يف  شيء  عليه 
يوم احلساب ويف يده صحائف عمله. يقول اهلل تعاىل: »  كل نفس 
وما  حمضرا  خري  من  عملت  ما  نفس  كل  جتد  يوم   «)85(  » رهينة  كسبت  مبا 
نفسه،  اهلل  وحيذركم  بعيدا،  أمدا  وبينه  بينها  أن  لو  تود  سوء  من  عملت 

.)86( بالعباد«  واهلل رؤوف 
مشرتيا-  أو  –بائعا  السوق  يف  املسلم  يكون  تقدم  ما  على  وبناء 
ولغريه،  لنفسه  املصلحة  حتقيق  على  احلرص  أشدَّ  حريصا 
وحذرا كل احلذر من أن يلحق ضررا باآلخرين، فال غش وال 
ونصيحة  صدق  بل  استغالل،  وال  تطفيف  وال  غنب  وال  خداع 
وأمانة وثقة ووضوح، وذلك بوازع من ضمريه احلي واستجابة 

ملبادئ دينه احلنيف.

وال شك أن التاريخ اإلسالمي يزخر بشواهد كثرية تدل على 
رعاة  ومجاعات  أفراد  الناس  حياة  يف  الذاتية  الرقابة  عمق 
دار  املشهورة اخلاصة بنقاش  الواقعة  ورعية، ولعل أهمها تلك 

بني أم وابنتها اليت كانت تبيع اللنب.
فقد روي أن عمر بن اخلطاب يومًا: » وهو يعس املدينة إذ أعيا 
واتكأ على جانب جدار يف جوف الليل، وإذ امرأة تقول البنتها: يا 
ابنتاه قومي إىل ذلك اللنب فامذقيه باملاء. فقالت هلا: يا أمتاه وما 
علمت ما كان من عزمة أمري املؤمنني اليوم. قالت: وما كان 
من عزمته يا بنية. قالت: إنه أمر مناديا فنادى أال يشاب اللنب 
فإنك  باملاء،  فامذقيه  اللنب  إىل  قومي  بنية  يا  هلا:  فقالت  باملاء. 
مبوضع ال يراك عمر وال منادي عمر. فقالت الصبية ألمها: يا 

أمتاه ما كنت ألطيعه يف املأل وأعصيه يف اخلالء«)87(.
وعلى هذا كله ميكننا القول بأن الرقابة على ممارسة أي نشاط 
يف النظام اإلسالمي اقتصاديا كان أو اجتماعيا أو سياسيا هي 
عن  ميتاز  جعلته  اخلاصية  هذه  األول،  املقام  يف  ذاتية  رقابة 
للسلطة  الرقابة  أوكلت  اليت  الوضعية  األنظمة  خمتلف 
العامة مما أدى إىل تهرب الكثريين من التزاماتهم واحنرافهم 
الدولة أو عجزت أجهزتها  بنشاطهم االقتصادي، كلما غفلت 

عن مالحقتهم.
الرقابة  أنواع  من  منفردا  نوعا  أوجد  قد  اإلسالم  يكون  وبذلك 
التزام  املسلم، يف كافة تعامالته حريصا على  مبقتضاه يكون 
يكون  أن  من  األخالق، وحذرا  والتحلي مبكارم  الصدق،  جانب 
كاذبا أو خادعا، وذلك بوازع من ضمريه احلي، حتى تأتي كل 
تصرفاته وتعامالته وفق أحكام الشريعة الغراء، حتى يسلم له 

دينه، وتصلح له معامالته ويسعد به جمتمعه)88(.

اخلامتة

وختاما هلذا كله جند أن الشريعة ال تضيف جبديد، وال تقف 
عاجزة أمام مشكلة، بل عندها لكل مشكل حل، ولكل داء دواء.

لذلك مل جند مانعا لدى فقهاء املسلمني بأن يقوم البائع املهين 
سلعته  بعرض  احلديثة  االتصال  أنظمة  طريق  عن  باإلعالم 
الفيديو،  أو  الكمبيوتر  أو  اإلنرتنت  أو  التلفزيون  شاشات  على 
االتصال  وسائل  من  ذلك  شابه  ما  أو  الكتالوج  طريق  عن  أو 
األساسية  املميزات  عن  املشرتي  بإعالم  يقوم  حبيث  احلديثة. 
وجد،  إن  فيه  العيب  مظهرا  أوصافه،  بيان  يف  صادقا  للمنتج، 
مبتعدا عن التغرير املنهي عنه، وذلك بالتحايل على املستهلكني 
يدفعهم  واملوهمة كي  الطرق اخلفية  أو  أو اخلديعة  بالكذب 

إىل التعاقد ظانني أن ذلك مصلحتهم. 

اهلوامش

مكتبة  ص27،  وأشكاهلا  مقوماتها  املعلومات  خدمات  قاسم،  حشمت    )1(
غريب، القاهرة. 

)2(  حممد سعيد رشدي، التعاقد بوسائل االتصال احلديثة – مع الرتكيز 
على البيع بواسطة التلفزيون – ص52، مطبوعات جامعة الكويت، 1998م.

)3(  حممد حممود بابللي، السوق اإلسالمية املشرتكة ص91 ، طبعة دار 
املدينة، الرياض، ط/1395هـ.

د. إبراهيم عماري
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كنوز  ج670/2،  العقود  يف  وأثره  الغش  السلمي،  ناصر  بن  اهلل  عبد    )4(
أشبيلية للنشر والتوزيع، ط/1، 2004م.

يف  اإلعالني  اخلداع  من  القانونية  احلماية  الزقرد،  السعيد  أمحد    )5(
جملس  احلقوق،  مبجلة  منشور  حبث  ص148،  واملقارن  الكوييت  القانون 

النشر العلمي، جامعة الكويت، السنة:19، رجب1416هـ.

)6(  رضا متولي وهدان، اخلداع اإلعالني وأثره يف معيار التدليس دراسة 
2008م. مقارنة، ص17، دار الفكر والقانون، ط/1، 

ص42، مكتبة عني مشس، القاهرة،  اإلعالن  أصول  عساف،  حممود    )7(
ط/ 1966م.

األعمال  وإدارة  واملال  االقتصاد  مصطلحات  معجم  غطسان،  نيب    )8(
ص443، مكتبة لبنان، ط/1، 1980م.

)م.س(  اإلعالني  اخلداع  من  القانونية  احلماية  الزقرد،  سعيد  أمحد    )9(
ص150.

)10(  حممود عساف، أصول اإلعالن )م.س( ص42.
)11(  عبد املنعم فرج الصده، نظرية العقد يف الشريعة اإلسالمية والقانون 

الوضعي ج287/1، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط/1990م.
)12(  V, en ce sens : BIZEUL Bruno, le télé-achat et le droit des contrats, thèse 
,n°76,p.74.

DELEGUE  Beatrice, la vente par correspondance, p.42.1987.

)13( BIHL luc, la vente par correspondance, Gaz-pal, 13 juin 1974, p.533.                     

MALINVAUD  P., la protection du consommateur.1981, p.53.

)14(  MARTINE  Gérard, la vente à domicile, thèse n°109,p.9495-.

)15(  MORNET  carole, thèse n°3839-, p.30.                                      

)16(  MORNET carole, thèse n°43, p.32.                                                    
الكاذبة  التجارية  الدعاية  من  املدنية  احلماية  الزقود،  السعيد  أمحد    )7(
كلية  واالقتصادية،  القانونية  البحوث  جمموعة  ص190،  واملضللة 

احلقوق، جامعة املنصورة، ديسمرب 1992م. 

)8(  عبد الفضيل حممد أمحد، اإلعالن عن املنتجات واخلدمات من الوجهة 
القانونية ص3، مكتبة اجلالء اجلديدة، مصر، ط/1991م.

)9(  املرجع نفسه ص19.
)20(  املادة 02 من  املرسوم التنفيذي رقم 39/90 املؤرخ يف 30 يناير 

1990 املتعلق برقابة اجلودة وقمع الغش.

)21(  علي بوحلية بن بومخيس، القواعد العامة حلماية املستهلك 
واملسؤولية املرتتبة عنها يف التشريع اجلزائري ص54-55، دار اهلدى، 

اجلزائر، 2000م.
)22(  حسن عبد اهلل أبو ركبة، اإلعالن ص94، دار الشروق، جدة، 

ط/1978م. عبد الفضيل حممد أمحد اإلعالن عن املنتجات واخلدمات 
من الوجهة القانونية )م.س( ص49.

)23(  أمحد عادل راشد، اإلعالن ص26، دار النهضة العربية، بريوت، 
ط/1981م.

)24(  حسن عبد اهلل أبو ركبة، اإلعالن )م.س( ص9.
)25(  حسن عبد اهلل أبو ركبة، اإلعالن )م.س( ص60. عبد الفضيل 
حممد أمحد، اإلعالن عن املنتجات واخلدمات من الوجهة القانونية 

)م.س( ص53-52.

)26(  ممدوح حممد مربوك، أحكام العلم باملبيع وتطبيقاته - يف ضوء 
تقدم وسائل التكنولوجيا املعاصرة وفقا للقانون املدني والفقه اإلسالمي 

وأحكام القضاء - ص573، املكتب الفين لإلصدارات القانونية، مصر، 
ط/2000م.

)27(  أمحد السعيد الزقرد، احلماية القانونية من اخلداع اإلعالني يف 
القانون الكوييت واملقارن ص203.

)28(  املرجع نفسه ص166-165.
)29(  الغزالي، إحياء علوم الدين ج71/2، دار املعرفة، بريوت، ط/1982م.

)30(  املرجع نفسه.
)31(  الشاطيب، املوافقات ج284/1. 

املنع  واملعامالت  العقود  يف  األصل  أن  الفقهاء  بعض  يرى  حني  يف    )32(
حتى يقوم الدليل على إباحتها، منهم أبو حنيفة وبعض أصحاب احلديث، 
يشرتطون  أقوام  بال  ما   « وفيه:  البخاري  عند  عائشة  حبديث  مستدلني 
فهو  اهلل  كتاب  يف  ليس  شرط  من  ماكان  اهلل,  كتاب  يف  ليست  شروطا 
صحيح  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه   « شرط  مئة  كان  وإن  باطل 

البخاري، صحيح البخاري برقم :444، 174/1. 
دراية  يف  الوصول  نهاية  اهلندي،  األرموي  الرحيم  عبد  بن  حممد    )33(
املكتبة  الشويح،  وسعد  اليوسف  صاحل  حتقيق:  ج3945/9،  األصول 

التجارية، مكة املكرمة، ط/1، 1416هـ. 
)34(  حممود حممد بابللي، السوق اإلسالمية املشرتك ص91، طبعة دار 

املدينة، الرياض، ط/1395هـ.
)35(  عبد الرمحان األطرم، الوساطة التجارية يف املعامالت املالية ص51، 

دار إشبيليا، ط/1، 1416هـ.
)36(  الغزالي، إحياء علوم الدين )م.س( 71/2-72، حممد بن حممد بن 
احلسبة  أحكام  يف  القربة  معامل  اإلخوة(،  )ابن  بـ  املعروف  القرشي  أمحد 
املطيعي،  عيسى  أمحد  وصديق  شعبان،  حممود  حممد  حتقيق:  ص72، 

مطابع اهليئة املصرية للكتاب، ط/1976م.
البيوع،  كتاب  اخلدري،  سعيد  أبي  عن  سننه  يف  الرتمذي  أخرجه    )37(
باب ما جاء يف التجار وتسمية النيب صلى اهلل عليه وسلم إياهم، رقم:1209، 
ج515/3، قال عنه أبو عيسى:« هذا حديث حسن ال نعرفه إال من هذا الوجه 
من حديث الثوري عن أبي محزة، والدارمي يف سننه، باب يف التاجر الصدوق، 

رقم:2539، ج322/2، والدارقطين يف سننه، كتاب البيوع، رقم:18، ج7/3.
)38(  أخرجه الرتمذي يف سننه عن إمساعيل بن عبيد بن رفاعة، كتاب 
إياهم،  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النيب  وتسمية  التجار  يف  جاء  ما  باب  البيوع، 
وابن  صحيح«،  حسن  حديث  عيسى:«هذا  أبو  وقال  ج515/3،  رقم:1210، 
 ،2146 رقم:  التجارة،  يف  التوقي  باب  التجارات،  كتاب  سننه،  يف  ماجه 

ج726/2.والدارمي يف سننه، باب يف التجار، رقم: 2538، ج322/2.
)39( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة 
باب  البيوع،  الشراء، رقم:1973، ج733/2، ومسلم يف صحيحه، كتاب  يف 

الصدق يف البيع والبيان، رقم:3937، ج10/5.
)40(  أخرجه الرتمذي يف جامعه من حديث ابن عباس، كتاب البيوع، باب بيع 
احملفالت، رقم:1268، ج568/3، وقال: وحديث ابن عباس حديٌث حسن صحيح.

الفكر،  دار  ج392/4،  املنهاج  شرح  إىل  احملتاج  نهاية  الرملي،    )41(
ط/1404هـ.

)42( رواه مسلم يف صحيحه، كتاب البيوع، باب قول النيب من غشنا فليس 
منا، رقم:294، ج69/1.

إعالم البائع )املنتج، املوزع( بالوسائل احلديثة وموقف الفقه اإلسالمي منها
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أن  اإلميان  من  باب  اإلميان،  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه    )43(
حيب ألخيه ما حيب لنفسه، رقم:13، ج14/1، ومسلم يف صحيحه، كتاب 
حيب  ما  ألخيه  حيب  أن  اإلميان  خصال  من  أن  على  الدليل  باب  اإلميان، 

لنفسه من اخلري، رقم:179، ج49/1. 
)44(  الغزالي، إحياء علوم الدين )م.س( ج70/2.

ص230.  املنري  املصباح  الفيومي،  ج11/5.  العرب  لسان  منظور،  ابن    )45(
الفريوز آبادي، القاموس احمليط ص181.

)46(  رمضان علي السيد الشرنباصي محاية املستهلك يف الفقه اإلسالمي 
1404هـ. ص98، مطبعة األمانة، القاهرة، ط/1، 

)47(  حممد أمحد أبو السيد، محاية املستهلك يف الفقه اإلسالمي ص270، 
رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والقانون، جامعة األزهر، 1992م.

)48(  سورة النساء، اآلية:29.
)49(  الكاساني، بدائع الصنائع ج274/5، دار الكتاب العربي، بريوت، ط/2، 
الكتب  دار   ، ج104/28  ج127/15،  الفتاوى  جمموع  تيمية،  ابن  1974م. 

العلمية، لبنان، د.ت.
: »من   r )50(  أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان، باب قول النيب 

غشنا فليس منا«، رقم:295، ج69/1.
مكتبة  ج114/12،  اجملموع(  مع  )مطبوع  اجملموع  تكملة  السبكي،    )51(
اإلرشاد، جدة، د.ت. جمموع الفتاوى البن تيمية )م.س( ج104/28. الغزالي، 

إحياء علوم الدين )م.س( ج71/2.
)52(  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب البيوع، باب النجش ومن قال ال 
جيوز ذلك، رقم:2035، ج753/2، ومسلم يف صحيحه، كتاب البيوع، باب 

حتريم الرجل على بيع أخيه، رقم:3893، ج5/5.
)53(  ابن منظور، لسان العرب ج351/6. شرح مسلم للنووي ج159/10.

)54(  اخلطابي، إعالم احلديث يف شرح صحيح البخاري ج1046/2، ط/
جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية.

)55(  املازري، املعلم بفوائد مسلم ج248/2، حتقيق: حممد الشاذلي النيفر، 
بيت احلكمة، تونس، ط/2، 1987م.

دولة  يف  املستهلك  على  وأثره  اإلعالني  اخلداع  مجعة،  أبو  نعيم    )56(
العدد:50،  العربية،  دراسات اخلليج واجلزيرة  الكويت، ص15-73، جملة 

شعبان 1407هـ.
املكتبة  ج522/2،  الكربى  الفقهية  الفتاوى  اهليثمي،  حجر  ابن    )57(

اإلسالمية، د.ت.
)58(  ابن عابدين، رد احملتار على الدر املختار ج101/5، دار إحياء الرتاث 

العربي، بريوت، ط/2، 1987م.
)59(  مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج للشربيين ج315/4، دار الفكر، د. ت.

مكتبة  ج367/1،  األحكام  جملة  شرح  احلكام  درر  حيدر،  علي    )60(
النهضة، بريوت، د.ت. الزيلعي، تبيني احلقائق ج79/4، دار املعرفة، بريوت، 

ط/1، 1314هـ. ابن عابدين، رد احملتار على الدر املختار )م.س( ج143/5.
املطبعة  ج26/7،  خليل  خمتصر  على  اخلرشي  شرح  اخلرشي،    )61(
دار  ج350/6،  اجلليل  مواهب  احلطاب،  1317هـ.  ط/2،  مصر،  األمريية، 

الفكر، بريوت، ط/2، 1398هـ.
النووي، روضة  الفكر، بريوت، د.ت.  املهذب ج291/1، دار  )62(  الشريازي، 

الطالبني ج416/3، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط/2، 1405هـ.
د.ت.  ط/2،  بريوت،  الفكر،  دار  ج240/5،  القدير  فتح  اهلمام،  ابن    )63(

الشريازي، املهذب ج291/1، دار الفكر، بريوت، د.ت.

)64(  الرملي، حتفة احملتاج )م.س( ج316/4. الشريازي، املهذب )م.س( ج291/1.
العقود ص682، كنوز  الغش وأثره يف  السلمي،  )65(  عبد اهلل بن ناصر 

أشبيلية للنشر والتوزيع، ط/1، 2004م.
)66(  الزيلعي، تبيني احلقائق )م.س( ج79/4. ابن عابدين، رد احملتار على 

الدر املختار )م.س( ج143/5.
)67(  احلطاب، مواهب اجلليل )م.س( ج350/6. الدسوقي، حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبري ج288/2، حتقيق: حممد عليش، دار الفكر، بريوت، د.ت.

)68(  العدوي، حاشية العدوي على اخلرشي ج26/7، دار الفكر، د.ت.
)69(  السبكي، تكملة اجملموع )م.س( ج15/13، ج101/12.

بريوت،  الفكر،  دار  ج101/12،  ج213/3،  القناع  كشاف  البهوتي،    )70(
ط/1400هـ. السبكي، تكملة اجملموع )م.س( ج101/12.

البهية  الدرر  شرح  الندية  الروضة  خان،  حسن  صديق  حممد    )71(
ج116/2، دار الندوة اجلديدة، بريوت، ط/2، 1988م.

بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  ج370/3،  الكربى  املدونة  مالك،  اإلمام    )72(
ط/1، 1415هـ.

بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  ص215،  والنظائر  األشباه  جنيم،  ابن    )73(
لبنان، ط/1980.  

)74(  اإلمام مالك، املدونة الكربى )م.س( ج370/3.
)75(  حممد بن فرحون املالكي، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج 

األحكام ج203/2-204، ط/الكتب العلمية.
)76(  احلصفكي، الدر املختار مطبوع مع رد احملتار على الدر املختار ج143/5.

)77(  عبد اهلل بن ناصر السلمي، الغش وأثره يف العقود )م.س( ص682 – 
بتصرف يسري -.

حتقيق:  ص136-135،  احلسبة  أحكام  يف  القربة  معامل  القرشي،    )78(
اهليئة  مطابع  املطيعي،  عيسى  أمحد  وصديق  شعبان،  حممود  حممد 

املصرية للكتاب، ط/1976م.

)79(  عمر حممد عبد الباقي، احلماية العقدية للمستهلك - دراسة مقارنة بني 
الشريعة والقانون - ص182، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، ط/2004م.

)80(  سعيد أبو الفتوح البسيوني، احلرية االقتصادية يف اإلسالم وأثرها يف 
التنمية ص641، مطابع الوفاء، املنصورة، مصر، 1988م.

)81(  املرجع نفسه.
)82(  سورة التوبة، اآلية:105.

حبث  اإلسالمية  اإلدارة  يف  الرقابة  الزجاجي،  داود  بن  أمحد    )83(
ربيع  السنة13،  العدد35،  اإلسالمية،  والدراسات  الشريعة  جمللة  مقدم 

اآلخر1419هـ، ص95 وما بعدها.
التنمية  يف  وأثرها  اإلسالم  يف  االقتصادية  احلرية  البسيوني،    )84(

ص642، مطابع الوفاء، املنصورة، مصر، 1988م.
)85(  سورة املدثر، اآلية:38.

)86(  سورة آل عمران، اآلية:30.
)87(  عبد الرمحان بن علي بن حممد أبو الفرج، صفوة الصفوة ج203/2.، 
حتقيق: حممود فاخوري و د. حممد رواس قلعة جي، دار املعرفة، بريوت، 

ط/2، 1979م. 
)88(  البسيوني، احلرية االقتصادية يف اإلسالم وأثرها يف التنمية )م.س( 

ص645.

د. إبراهيم عماري

45  -  32


